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جهاننما

ترامپ :با چنگ و دندان برای
ریاستجمهوری میجنگم

رئیسجمهور آمریکا قــول داد به تالشهایش
برایلغونتایجانتخاباتریاستجمهوریسومنوامبر
راادامهدهدوادعاکردبهزودیممکناستمدارک
بیشتری در خصوص نتایج انتخابات فاش شوند .به
گزارش رویترز ،دونالد ترامپ در جریان یک تجمع
در شــهر دالتون ایالت جورجیا در میان فریادهای
حامیانش گفت :رایدهندگان الکترالی که بایدن
را برگزیدند نمیتوانند کاخ ســفید را به او بدهند.
او گفت :آنچه طی هفتههای آتی افشــا میشود را
خوب تماشا کنید .شما شــاهد نتایج خواهید بود.
افشاگریهاراتماشاکنید.ترامپهمچنیندرحالی
که جو بایدن به عنوان اولین نامزد دموکرات پیروز
در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا در
بیشازدودههاخیرمطرحشد،گفتامکانندارداو
درانتخاباتایالتجورجیاباختهباشد.اواظهارکرد:
بههیچوجهممکننیستکهمادرانتخاباتجورجیا
باخته باشیم .به هیچ وجه ممکن نیست .این یک
انتخابات همراه با تقلب بود اما ما همچنان داریم با
آنمبارزهمیکنیموشماخواهیددیدکهچهاتفاقی
قراراستبیافتد.
ترامپ در خصوص دور دوم انتخابات مربوط به
کرسیهایسناازآمریکاییهاخواستدرایندوراز
نامزدهایجمهوریخواهانحمایتکنندوگفتکه
دموکراتهادرصورتکسباکثریتتالشخواهند
کرد که دادگاه عالی را با گزینههای خودشــان پر
کنند.ویافزود:دیگرهرگزانتخاباتعادالنهدیگری
درآمریکاوجودنخواهدداشت.اوادامهداد:اینبهآنها
این قدرت را خواهد داد که هر گونه قانون متوهمانه
چپگراییکهتاکنونخواستارشبودهاندورویایش
راداشتهاند،بازورتصویبکنند.آزادیمذهبیشما
ازبینخواهدرفت،اصالحیهدومقانوناساسیشما
از بین خواهد رفت ،مرزها و دیوار جدید بزرگ شما
از بین خواهد رفت .واحدهای پلیس شــما که آنها
را میشناسیم از بین خواهند رفت و پس اندازهای
زندگیشماازبینخواهندرفت.ترامپمتعهدشد:
آنها قرار نیست کاخ سفید را تصاحب کنند .ما قرار
استباچنگودندانبجنگیم.اوگفت:منامیدوارم
که مایک پنس به کمک ما بیاید .این را باید به شما
بگویم.منامیدوارمکهمعاونبزرگرئیسجمهور
به کمک ما بیاید .او ادامه داد :البته اگر که او کمک
نکندمندیگراوراآنقدرزیاددوستنخواهمداشت.
نه .مایک یک فرد عالی است .او مردی شگفت انگیز
و مردی باهوش و مردی اســت که من خیلی زیاد
دوستشدارم.

توطئههای لوکاشنکو برای ترور
مخالفانش در اروپا

رئیسجمهوری بالروس برای ترور مخالفانی
که به کشورهای اتحادیه اروپا گریختهاند ،توطئه
چینی کرده اســت .به نوشــته روزنامه تلگراف،
بر اســاس صوت منتشر شده توســط وبسایت
 EUobserverادعا شده که رئیس سابق آژانس
جاسوسی بالروس به افسران این آژانس گفته که
الکساندر لوکاشــنکو ،رئیس جمهوری بالروس
منتظر عملیاتی برای هدف قرار دادن دشمنانش
در آلمان اســت .وادیم زایتســف ،رئیس سابق
آژانس اطالعات بالروس در این فایل صوتی درباره
استفاده از مواد منفجره و ســم برای از بین بردن
رئیس سابق زندانهای بالروس ،سرهنگ ارتش
و رئیس مقابله با فساد صحبت میکند .گفته شده
که این صوت مربوط به  ۲۰۱۲است .صدایی که در
این صوت شنیده میشــود ،میگوید :لوکاشنکو
 ۱.۲میلیون پوند در یک حساب اختصاصی برای
انجام چنین عملیاتی واریز کرده و به دنبال نتایج
آن است .لوکاشنکو پیشــتر از سوی افشاگران به
دستور دادن برای قتل دشمنان سیاسیاش متهم
شده بود .این وبسایت همچنین مینویسد ،ایگور
ماکار ،فعال اپوزیسیون بالروسی و از افسران سابق
نیروهای ویژه این کشور این نوار را ارائه کرده است.
وی گفت ،این نوار را برای یک دیپلمات آمریکایی
در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲پخش کرده اما حاال
تصمیمگرفتهکهآنراعلیهلوکاشنکوعلنیکند.

جهان 3

عربستان و قطر مرزهای خود را به روی یکدیگر گشودند

آشتی یا ترمیم شکاف دشمنی با تهران؟

فرشاد گلزاری

روز دوشنبه وزارت امور خارجه
کویت از توافق میان عربستان و قطر
برای بازگشایی گذرگاههای زمینی،
دریایی و هوایی میان دوکشور خبر
داد و اعالم کــرد که ایــن توافق از
دوشنبه شب به اجرا درآمده است.
بر این اساس احمد الناصر ،وزیر امور
خارجه کویت اعالم کرد که طرفین
بحران شــورای همــکاری خلیج
فارس (دوحه و ریاض) توافق کردند
که تمام مرزهای مذکــور را بدون
هیچگونه محدودیتی بــاز کنند و
همین خبر ظرف چند دقیقه به ت ِرن ِد
رسانههای دنیا ،بهویژه مطبوعات و
شبکههای عربی تبدیل شد.
در همین راســتا منابع رسمی
وزارت خارجه کویــت اعالم کردند
که شیخ نواف آل احمد ،امیر کویت با
شیخ تمیم بن حمد ،همتای قطری
خود و محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربســتان تماس گرفتــه و در این
تماس بر اتحاد مجدد در شــورای
همکاری خلیج فارس و گشــودن

صفحهای جدید در روابط دو کشور
تاکید شــده اســت .اتحادی که به
سبب بحران در شــورای همکاری
خلیج فــارس از  ۵ژوئــن  ۲۰۱۷از
بین رفــت؛ چراکه از ایــن تاریخ تا
روز گذشــته ،عربســتان ،امارات،
بحرین و مصر با ادعای حمایت قطر
از تروریسم این کشــور را محاصره
زمینی ،هوایــی و دریایی کردند اما
دوحه آن را رد میکنــد و مجموع
کنشگریهای موجود را تالشی برای
تضعیف حاکمیت و اســتقالل خود
میداند .در همین راستا ،بالفاصله
دیوان پادشاهی قطر اعالم کرد که
شیخ تمیم بن حمد ،امیر این کشور
در راس یک هیــأت دیپلماتیک و
اقتصادی از کشــورش در اجالس
شــورای همکاری خلیــج فارس
شرکت میکند.
ایــن اجــاس روز گذشــته
(سهشنبه) در شهر العُال برگزار شد
که از دو جهت بازتاب گســتردهای
داشت .از منظر نخســت ،ما شاهد
ورود امیر قطر برای حضور در نشست
سران شورای همکاری خلیج فارس
به عربســتان بودیم و این نخستین
بار از ژوئن  ۲۰۱۷بــود که امیر قطر

پس از قطــع روابط با عربســتان،
امارات ،بحرین و مصــر وارد خاک
ریاض شد و رســماً از سوی ولیعهد
سعودی مورد استقبال قرار گرفت.
اما آنچه برای ما بــه عنوان دومین
موضوع بســیار مهم است ،چینش
و آرایــش چهــل و یکمین اجالس
شــورای همکاری خلیــج فارس با
حضور سران کشــورهای عضو بود
که در شــهر العال در غرب عربستان
برگزار شد .در این نشست «محمد
بن ســلمان بن عبدالعزیز» ولیعهد
عربســتان« ،ســلمان بن حمد آل
خلیفــة» ولیعهد و نخســتوزیر
بحریــن« ،فهــد بن محمــود آل
ســعید» معاون نخستوزیر عُمان،
«محمد بن راشد آل مکتوم» معاون
رئیس دولت امــارات و حاکم دبی،
«نواف األحمد الجابر الصباح» امیر
کویت و « تمیم بن حمد آل ثانی »
امیر قطر حضور داشــتند« .سامح
شــکری» وزیر خارجه مصر نیز در
غیــاب «عبدالفتــاح السیســی»
رئیسجمهــوری این کشــور در
نشســت شــورای همکاری خلیج
فارس شرکت کرد.
این چینش به خوبی نشــان داد

قطر از سالهای قبل
تاکنون روابط سیاسی،
رسانهای و حتی اقتصادی
پنهانوبعض ًانیمهآشکاربا
اسرائیل داشته است و اگر
همین فردا روابطش را با
تلآویوعلنیکند،بههیچ
وجه اتفاق خاصی در این
کشور رخ نخواهد داد
که همه چیــز آنگونه کــه ریاض و
دوحه میگویند ،آرام و بر وفق مراد
نیســت .غیبت «حمد بن عیســی
آلخلیفه» پادشاه بحرین« ،هیثم بن
طارق» سلطان عمان و عقبنشینی
احتمالی «عبدالفتاح السیســی»
رئیسجمهــوری مصــر و نیز ابهام
درباره ســطح نمایندگــی امارات
در چهــل و یکمیــن دوره اجالس
شورای همکاری خلیج فارس ،بحث
آشتی عربی را با چالش مواجه کرده
اســت .بســیاری بر این عقیدهاند
که این آشــتی درواقع یک آشــتی
دوجانبه میان ریاض و دوحه است و
کشورهایی که بهتبعیت از عربستان

ســعودی از ســال  2017میالدی
قطر را تحریم کردند ،تمایلی به این
آشتی ندارند! شاید این تحلیل برای
بســیاری از مخاطبان غیرقابل باور
باشــد اما به نظر میرسد که حکام
امارات ،مصر و بحرین به نوعی از یک
بام و دو هوای ریاض خسته شدهاند.
آنها بر این عقیدهاند که عربســتان
زمانی که به حمایت و اتحاد آنها نیاز
دارد ،به صورت تمــام و کمال با این
کشورها وارد شــراکت میشود ،اما
یکباره (مانند وضعیت کنونی) از این
قالب خارج میشود.
سه دلیل مهم ،اما خطرناک
بدون تردید عدم حضور مقامات
ارشد چهار کشور عمان ،مصر ،امارات
و بحرین در نشست شورای همکاری
خلیج فارس به نوعی نشــاندهنده
اعتراض ایــن دولتها بــه نادیده
گرفتــن منافع آنها توســط ریاض
است .عدم حضور آنها در مراسمی که
پس از سه سال امیر قطر در آن حضور
دارد ،به نوعــی دهنکجی به دوحه
محسوب میشود و حاال این سوال
مطرح میشود که چرا عربستان در
وضعیت کنونی روابطش را مجددا ً
با قطر از ســر گرفت؟ برای پاسخ به
این پرسش باید سه موضوع یا بهتر
بگویم ،ســه ســناریو را مورد اشاره
قرار دهیم .موضوع اول این است که
ترامپ در واپسین روزهای خود که
صرفاً  14روز تا مراسم تحلیف «جو
بایدن» وقت باقیست ،سعی دارد تا
بتواند به هر ترتیب که شده منطقه را
علیه ایران بسیج کند.
ایــن اقــدام بــه نوعی فشــار
اقتصادی و امنیتی را به ایران بیشتر
میکند .موضوع دوم این اســت که
آمریکاییها با نزدیــک کردن قطر
و عربســتان به یکدیگر ،شکافی که
میان اعضای شورای همکاری برای
متحدسازیشــان علیــه تهران به
وجود آمده بود را ترمیم کرد و حاال
عالوه بر ایران ،متحدان کشــورمان
هم ذیلِ همیــن ســناریو تعریف
میشوند.
اما موضوع ســوم کــه باید آن را
مهمترین سناریو و موضع دانست،
سوق دادن قطر و عربستان سعودی
به سمت اسرائیل و اعالم عادیسازی

خبر

خبر

خلیلزاد به افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان و قطر میرود

درگیری پلیس ترکیه با دانشجویان معترض

نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای دور
دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان با طالبان به
افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان و قطر سفر میکند.
به گزارش آناتولی ،وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار
اطالعیهای اعالم کرد که زلمــای خلیلزاد برای دور
دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان با طالبان به
افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان و قطر سفر خواهد
کرد .بر این اســاس ،خلیلزاد در دوحــه با دو طرف
افغان دیدار خواهد کرد و توافق بر ســر کاهش فوری
خشونت و طراحی نقشــه راه برای آتشبس و تقسیم
قدرت و تســریع روند صلــح را تشــویق خواهد کرد.
خلیلزاد همچنین از دولتهای دو کشور در پاکستان و
ترکمنستان به عنوان همسایگان افغانستان درخواست
خواهد کرد تا از پایــان درگیریهــا و یافتن راه حل
سیاسی در این کشور حمایت به عمل آورند .مذاکرات

صلح دولت افغانستان با طالبان که در  ۱۲سپتامبر سال
گذشته در دوحه بهدلیل اختالف نظرها در دستور کار
به تعلیق درآمد و هیئتهای دو طرف دوباره با توافق بر
سر دستور کار ،گفتوگوها را از سر گرفتند .همچنین
در پی نهایی شدن دســتور کار گفتوگوهای صلح در
دوحه طرفها در  ۱۴دســامبر سال گذشته برای آغاز
دور بعدی مذاکرات پس از  ۲۳روز توافق کردند.

پیشنهاد فرانسه به حریری درخصوصتشکیل دولت لبنان

منابع لبنانی از پیشنهاد فرانسه به نخستوزیر مکلف لبنان درباره رسیدن به راهکاری درخصوص تشکیل دولت که
مورد قبول همگان باشد ،خبر دادند .روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از منابع آگاه اعالم کرد ،مذاکراتی با هدف نجات
پرونده تشکیل دولت در جریان است و در این راستا فرانسه پیشنهادی در قالب نصیحت به سعد حریری ،نخستوزیر
مکلف لبنان داده است .این روزنامه نوشت :فرانسه پیشــنهاد داده که دیداری میان سعد حریری و جبران باسیل،
رئیس جریان ملی آزاد لبنان برای رســیدن به توافقهایی برگزار شود .این منابع
اعالم کردند ،برای فرانسه فرقی ندارد دیدار میان حریری و باسیل به صورت علنی
برگزار شود یا محرمانه .مهم این است که این دیدار به حل اختالفات درباره دولت
منجر شود .این پیشنهاد در سایه انصراف فرانســه از ایفای نقش مستقیم درباره
پرونده دولت در زمان کنونی به دلیل تحوالت خود این کشور ارائه شده است.

پلیس ترکیه با دانشجویان معترض به انتصاب رئیس
جدیدبراییکیازدانشگاههایمعتبراینکشوردرگیرشد.
به گزارش رویترز ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری
ترکیهدرحکمی«ملیحبولو»راکهدکتریمدیریتاقتصاد
دارد به ریاست دانشــگاه بغازیچی در استانبول منصوب
کرد .این اقدام با اعتراضات دانشــجویان و استادان روبرو
شد و تصاویری در رسانههای اجتماعی نشان داد که صدها
دانشجو پالکاردهایی در دست داشته و خواستار برکناری
ویشدهاند.آنهافریادمیزدند«ملیحبولورئیسمانیست»
و «ما یک رئیس منصوب شده دولتی نمیخواهیم» .برخی
از دانشجویان هم موفق شده بودند وارد محوطه محصور
شدهدانشگاهشوند.تصاویردیگریهممنتشرشدکهنشان
میداد دانشجویان با نیروهای امنیتی در ورودی محوطه
دانشگاه درگیر شدهاند .پلیس استانبول هنوز در این باره
اظهارنظری نکرده است .بولو که رســانههای ترکیه او را

آمریکاییهابانزدیک
کردن قطر و عربستان به
یکدیگر،شکافیکهمیان
اعضای شورای همکاری
برایمتحدسازیشانعلیه
تهران به وجود آمده بود را
ترمیم کرد و حاال عالوه بر
ایران ،متحدان کشورمان
همذیلِ همینسناریو
تعریفمیشوند
روابط این دو کشور کلیدی حاشیه
خلیج فارس با رژیم صهیونیســتی
است .توجه داشته باشید که از سوی
دیگر عربســتان ســعودی همانند
ترکیــه ،از ناحیــة دموکراتهای
آمریــکا احســاس ضعــف و ترس
میکنند و به همین دلیل هم آنکارا و
هم ریاض به دنبال هماهنگی کامل
با تلآویو هستند تا چهار سال آینده
از گزند جو بایــدن و تیمش در امان
باشند.
بر ایــن اســاس آشــتی قطر و
عربســتان در نهایت به هماهنگی
این دو کشور با اسرائیل ختم خواهد
شــد ولی در این میــان چند نکته
مهم وجود دارد .نخست اینکه قطر
از ســالهای قبل تاکنــون روابط
سیاسی ،رسانهای و حتی اقتصادی
پنهان و بعضاً نیمه آشکار با اسرائیل
داشــته اســت که عمان هــم این
وضعیت را دارا بود.
بر این اســاس اگــر همین فردا
دوحه روابطش بــا تلآویو را علنی
کند ،به هیچ وجه اتفاقی در قطر رخ
نخواهد داد .اما در عربستان سعودی
به دلیل جایگاه این کشــور در میان
کشورهای اســامی و عربی ،بعالوه
ساختار محافظهکارانه و افراطی این
کشــور در داخل ،مشکالت زیادی
وجود دارد که میتوانــد به طغیان
سیاسی  -اجتماعی و افراطیگری
ال
ختم شود .بر این اساس ریاض فع ً
در حال تســت زدن برقراری مجدد
روابط خــود با قطر اســت تا دریابد
که آیا شــرایط برای سازش و علنی
کردن رابطه ریاض با تلآویو وجود
دارد یا خیر؟

کاندیدایی از سوی حزب حاکم این کشور برای انتخابات
پارلمانی  ۲۰۱۵معرفی کردهاند ،نخستین رئیس دانشگاه
انتخابی خارج از دانشگاه از زمان کودتای  ۱۹۸۰در ترکیه
است .دانشجویان در بیانی ه مجازی خود نوشتهاند :ما این
انتصاب را که نقض آشــکار آزادی آکادمیک و اســتقالل
علمی و همچنین نقض ارزشهای دموکراتیک دانشگاه
ماست ،نمیپذیریم.

داعش در موزامبیک فعالیت شرکت توتال را متوقفکرد

عناصر داعش در موزامبیک شرکت فرانسوی «توتال» را مجبور به تعلیق کار در پروژه گاز طبیعی مایع چند میلیارد
دالری در استان «کابو دلگادو» در شمال موزامبیک کردند .شــرکت توتال در بیانیهای اعالم کرد با توجه به اوضاع
امنیتی در استان کابو دلگادو ،شمار پرسنل حاضر در این منطقه کاهش مییابد .توتال اعالم کرده که تمام اقدامات
الزم را برای اطمینان از ایمنی کارکنان و پیمانکاران خود انجام می دهد .این شرکت همچنین عملیات را به حداقل
ممکن کاهش داده و کارکنان و پیمانکاران را از منطقه با هواپیما خارج میسازد.
این در حالی است که افراطگرایان وابســته به داعش از شب کریسمس حمالت
مختلفی را انجام داده و به محل ساخت و ساز توتال نزدیکتر شدند .شورشیهای
موزامبیک تحت عنوان «الشباب» که ارتباطی با گروه الشباب در سومالی ندارند از
ماه آگوست گذشته بندر «موکیمبوا داپریای» در اقیانوس هند را در تصرف خود.

